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REFERAT FAU MØTE 

Tid: Onsdag 19.mai   Kl. 17:00 

Sted: Teams 

Til stedet: Berglind Smaradottir (4b), Glenn Kåre Håland (4a), Maren H. Pedersen (2b), Torbjørn 

Lied (3b), Steffen Salvesen (7a), Elin Hovatn Gommerud (5b), Morten Hoveland (5a), Trine Larsen 

(rektor) 

 

Fra kommunen: 

Sigvard Laurendz og Ida Kristine Steffensen 

 

Saksliste: 

Sak 19/20-21:  Info om bygg og prosessen 

- Ida Kristine orienterte om siste status om nytt skolebygg 

- Totalentreprise er valgt som prosjektmodell. Forprosjekt med Rambøll pågår 

- Planen pr i dag er å ha ferdig rom- og funksjonsprogram ferdig 1. juli 2021, 

Skisseprosjekt 1 oktober 2021, Forprosjekt 15. desember 2021 og tilbudsgrunnlag i 

januar 2022.  

- Kommunen har som målsetning å ha ferdig nytt skolebygg til skolestart høsten 2023. 

- FAU er tydelige på ovenfor prosjektet at FAU ønsker at det engasjeres en skolefaglig 

rådgiver som bistår prosjektet i arbeidet med å utarbeide rom- og funksjonsprogram 

for den nye skolen. 

- Prosjektet ber FAU om å levere en felles skriftlig uttalelse til prosjektet på hva FAU 

mener er viktig å få med i nytt skolebygg (alt fra inne- og uteområder, skolen som lim 

i lokalsamfunnet, mulighet for tilgang på kveldstid, tilgang til lading av iPad og andre 

elektroniske lærlingsverktøy, trafikkavvikling rundt skolen osv. FAU starter arbeidet 

med uttalelsen umiddelbart. 

 

Sak 20/20-21:  Budsjett 2021  



- Trine orienterte om konsekvenser av driftsbudsjett for 2021. 

Utklipp fra presentasjon: 

 
- Trine berømmer dyktige ansatte som er villig til å strekke seg langt for at driftssituasjonen 

ikke skal gå utover elevene, men en plass går grensen. Skoledriften er strammere enn noen 

gang. 

- FAU uttrykker bekymring for driftssituasjonen til skolen er i med tanke på økt press på 

gjenværende ansatte etter nedskjæringene som er gjort. Enighet om at FAU utarbeider en 

bekymringsmelding/varsel som sendes oppvekstsjef, samt relevante politikere med tanke på 

driftsbudsjett for 2022. Den økonomiske fordelingsnøkkelen skolene i mellom må evalueres. 

 

Sak 21/20-21:  Info rundt arbeidet i KFU 

Torbjørn refererte saker fra KFU. Viser til KFU referater som ligger publisert på kommunens 

hjemmesider - https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/foreldreutvalg-i-

grunnskolen/grimstad-kfu/ 

 

Sak 22/20-21:  iPad - oppbevaring 

Trine har mottatt henvendelse fra foreldre som har stilt spørsmål om iPad kan bli samlet inn 

av skolen i helger og ferier for å dempe skjermtrykket i hjemmet. Saken er diskutert innad i 

skolen og skolen har bestemt at iPaden til elevene blir samlet inn sammen med lærebøkene 

til sommerferien. Øvrige ferier og helger vil iPaden følge eleven. 

 

Bruk av iPad i skolen ble også diskutert. Trine undersøker med IKT ansvarlig ved skolen om 

det er muligheter for lokale tilpasninger av iPad på vår skole, f.eks. at iPaden låses på 

kveld/natt for å hindre muligheten for chatting i teamsgrupper. Flere melder om å ha 

opplevd uønskede hendelser knyttet til iPad på fritid. Trine poengerte at iPaden er et 

læringsverktøy og at det er foresattes ansvar å styre skjermbruk i hjemmet. 

 

Sak 23/20-21:  Skrive under taushetserklæring 

Inneværende skoleår har vært spesielt pga. covid-19 situasjonen. FAU har hatt digitale møter 

og det har ikke vært tatt opp saker som faller inn under taushetsplikt. Signering av 

taushetserklæring tas opp som sak til første møte i FAU når nytt skoleår starter i august. 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/foreldreutvalg-i-grunnskolen/grimstad-kfu/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/foreldreutvalg-i-grunnskolen/grimstad-kfu/


Sak 24/20-21:  Eventuelt 

3 saker meldt inn under eventuelt: 

Sak 1  

7. trinn har opptjente midler etter gjennomført 17.mai kiosk og har ønske om at disse 

midlene utbetales til trinnet slik at dette kan brukes på noe sosialt før de avslutter 

barneskolen.  

FAU støtter forslaget. Berglind ordner med utbetaling. 

 

Sak 2 

Skolegenser utdeles i disse dager. FAU har mottatt tilbakemelding på at vi som skole må 

være bevisst på at det ikke er alle som har økonomi til å kjøpe slike gensere.  

Trine bekreftet at skolen er veldig bevisst på dette. Det er elevene selv via elevrådet som har 

bestemt at det skal lages en egen skolegenser. Det vil alltid være valgfritt å kjøpe, men 

skolen er veldig klar over forventningspresset en skolegenser kan skape for enkelte. 

 

Enighet i FAU om at FAU ønsker å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å kunne kjøpe 

skolegenser ved neste anledning. Tidligere har FAUs inntekter hovedsakelig gått med til å 

støtte 7. trinns leirskole. Dette betales nå av kommunen. Disponering av FAUs inntekter tas 

opp som egen sak til høsten.   

 

Sak 3 

Trafikkavvikling ved skolen 

Trine melder om at det oppstår flere trafikkfarlige situasjoner ved foresattes levering og 

henting av elever. Det er særs viktig at foresatte forholder seg til kjøreretning og 

avleveringsområdet.  

FAU enige om at dette skal tas opp som egen sak i foreldremøter i alle klasser. 

Vi har ingen å miste! 
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